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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثريا إىل يوم 
 :الدين أما بعد

معهد   ضمن برنامج دروسشرح والتعليق على الكتاب اخلامس هذا هو اجمللس األول من جمالس الف
وينعقد هذا الدرس ليلة األحد اخلامس والعشرين من  ،اهلجرةعلوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار 

والكتاب املقروء واملدروس وهو اخلامس كما  ،وألفشهر ذي احلجة عام مخسة وثالثني وأربع مئة 
وقد تقدم  ،وأياهللحافظ ابن حجر العسقالين رمحنا  اهلل  ،األثرخنبة الفكر يف مصطلح أهل  تقدم

روس أن نذكر مقدمتني وكذلك يف سائر الدروس البد من ذكر هاتني رد يف هذه الدمعنا أنه يط  
ف ف الذي صنف هذا الكتاب واملقدمة الثانية متعلقة باملصن  املقدمة األوىل متعلقة باملصن   ،املقدمتني

ف وأنه ليس على هامش الذي يدرس فأما املقدمة األوىل  فأمهيتها تكمن يف معرفة الطالب هبذا املصن  
وهؤالء املصنفون من أئمة اإلسالم وحفاظ العلم هلم مكانتهم عند أهل العلم   ،يقولونكما الطريق  

ومنزلتهم  وإذا تعرف طالب العلم  إذا تعرف طالب العلم على هذا املصنف عرف قدر كتابه وعرف 
أن ف ممن يصدق هتمام واملصن  الأعظم ا يوليهوأن  ،الكتابقيمة كتابه وأنه حلي به أن يعتين هبذا 

احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل الذي قال فيه حمدث العصر  ،علمقال فيه بأنه أشهر من نار على 
العالمة األلباين  ،مثلهنه مل يولد بعد عصره بأيث يف هذا العصر وإن رغمت أنوف وحامل راية احلد

ألن احلافظ هو خامتة معناها  أو اهللرمحه اهلل تعاىل قال هذه الكلمة يف احلافظ ابن حجر عليه رمحة 
وكما سيأيت كالم ابن الوزير عليه  ،مغفرتهو ولد بعده مثله  عليه رمحة اهلل فلم ي ،احلديثاحلفاظ هلذا 

ر عليه رمحة اهلل فإنه  حممد بن إبراهيم الوزي ابن الوزير عليه رمحة اهلل اهللرمحة اهلل ابن الوزير عليه رمحة 
الكتاب الذي هو النخبة وكان يقول يف كتابه العواصم  للحافظ ابن حجر واختصر هذا كان معاصر

فاحلافظ ابن  لهمن القواصم إذا ذكر احلافظ ابن حجر يقول وقال حافظ العصر هذا وهو معاصرا 
املقام الذي حنن  حجر مكانته ومنزلته اليت تبوأها بالعلم واحلفظ واملكانة واملنزلة كبرية جدًا يف هذا

 .فيهنتكلم  عنه 
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مها جرت عليه عادة  اب الدين وهذه األلقاب وهذه الكىنيكىن بأيب الفضل ويلقب بشهابن حجر 
عصار ني قدميا وحديثا  ولكن يف تلك االالعلماء يف تلك االعصار أما الكىن فأمر مطرد عند املسلم

 وما قبلها كانوا أيضاً يعتنون باأللقاب أن يضاف إىل الدين كشهاب الدين وقطب الدين  وتاج الدين
وناصر الدين وتقي الدين إىل غريه فهذه األلقاب كانت كثرية عندهم رمحهم اهلل كما يلقب شيخ 

ومشس الدين ابن القيم أيضًا تلميذه كان يلقب  ،تيميةاإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل بتقي الدين ابن 
وامسه  فاحلاصل من هذا أن احلافظ ابن حجر كان يلقب بشهاب الدين ويكىن بأيب الفضل ،هبذا

سقالين وهذه بن علي بن حممود ابن أمحد بن حجر الكناين العابن حممد ابن حممد ابن علي اأمحد 
النسب باألول كما سيأيت معنا إن شاء اهلل تعاىل يف دراسة املصطلح وهذه  يفأول نسبه ألنه يبدأ 

باملصري وذلك  مث إنه أيضا يلقب ،النسبة ألنه من مواليد عسقالن وعسقالن بلد معروف بفلسطني
باعتبار مسكنه الذي سكنه فإنه عليه رمحة اهلل سكن مصر كما هو معلوم وعامة حياته قضاها يف 

وأيضًا الكناين نسبة إىل القبيلة اليت ينتهي إليها نسبه واليت هي كنانة من العرب  ،املعروفمصر البلد 
 .االسمنية وعرفت اللقب وعرفت الك ت  ما ينسب إليه احلافظ ابن حجر عرفوهذا جممل 

وأما املولد فإن احلافظ ابن حجر كما هو املشهور ولد يف شهر شعبان يف الثاين والعشرين من شهر  
يف أواخر هذا القرن الذي ولد  ،تعاىلشعبان سنة ثالث وسبعني وسبع مئة هذا تاريخ مولده رمحه اهلل 

لد اليت هي القاهرة كما سبق معنا بيانه فيه انتقل إىل القاهرة مصر وهناك تزوج وولد له وسكن هذه الب
كان شافعي املذهب واحلافظ رمحه اهلل   كان شافعي املذهب إنهفوأنه يقال له املصري وأما مذهبه 

رد عليهم يف  قدبل  ملتكلمنيإىل ا ضدثني ومدرسة املتكلمني فلم يتمح  تعاىل ممن جتاذبته مدرسة احمل
ملدرسة أهل احلديث ألنه وقع له  ومل يصف   ،ذلكما شابه كثري من أصوهلم كأول الواجب واآلحاد و 

بني ا كم،يف بعض مسائل اإلميان لتأويالت يف باب األمساء والصفات وخمالفة أهل السنة الكثري من ا
وبني العلماء كالشيخ  ،تعاىلخطأه يف مسائل اإلميان شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

بعض املسائل اليت وقع فيها احلافظ ابن حجر رمحه اهلل فيما يتعلق بتوحيد ابن باز عليه رمحة اهلل 
 .والصفاتاإلهلية وفيما يتعلق بتوحيد األمساء 
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احلافظ ابن حجر نشأ كغريه من أبناء املسلمني يف تلك األعصار واألزمان حتت رعاية أسرهم  
حجر رمحه اهلل تعاىل نشأ يتيما ولطيما  فابنومأدبيهم وكانوا يأخذوهم إىل الكتاتيب ويعلموهنم القرآن 

نشأ يتيما من جهة األب ولطيما من جهة األم لكنه رمحه اهلل تعاىل جاهد جماهدة عظيمة يف صغره 
بن حجر رمحه اهلل تعاىل نشأة صاحلة وقد تبناه افنشأ  ،عمرهوحفظ القرآن ومل يتجاوز التاسعة من 

رعاه وأواله اهتماما أدخله يف  ،مصرن كبار جتار أحد جتار مصر وهو اخلرويب زكي الدين وكان م
تاب بعد أن أكمل اخلامسة من عمره وكما ذكرت لك حفظ القرآن ومل يبلغ التاسعة من عمره الك  

كما   ،الفقهخمتصر بن احلاجب يف أصول  م حفظ كما ذكروا وأذكر يف ترمجتهودرس وحفظ العلو 
 سنة أربعة وامانني وسبع مئة حج احلافظ ابن يف ،العلمحفظ الكثري من احلديث والفقه ومسائل 

وبعدها بعد أن حفظ القرآن وختمه بدأ يف  ،عمرهحجر رمحه اهلل تعاىل وكان يف الثانية عشر من 
الفقه الذي هو خمتصر  ألفية العراقي واحلاوي الصغري ويفحفظ كتاب عمدة األحكام للمقدسي و 

وردي وإمنا هذا  للقزويين وخمتصر ابن احلاجب يف  للم  الذي هو هذا احلاوي الصغري غري احلاوي الكبري
هذا الوصي  ،تعاىل أقرانه واشتهر رمحه اهلل أصول الفقه وحفظ منهج األصول للبيضاوي ومتيز بني

وقد ذكروا أنه يف سن املراهقة مل  ،تعاىليرعى ابن حجر رمحه اهلل  ظلاخلرويب الذي ذكرناه سابقا  
مسع الكتب الستة ومنها صحيح البخاري وذكر أسانيدها  ،الصىبغات تعرف له نزوات الشباب ونز 

س الكتب اليت قرأها ودرسها أو س أو املؤس  وغريها من الكتب ومن نظر يف كتابه املعجم املؤس  
مل يبلغ من العمر مخسة  ،العجابحفظها أو مسعها على مشاخيه رأى العجب العجاب رأى العجب 

وكانت بينه وبني  ،عصرهم الشيء الكثري قل أن جيمعه أحد يف مثل وعشرين سنة حىت مجع من العلو 
شيخه احلافظ العراقي رمحه اهلل صاحب األلفية مراسالت ومكاتبات وأسئلة وأجوبة وذاكر الكثري من 

كانوا يعرفون  ،العلمكعبه يف  لماء يف زمانه كانوا يعرفون علوالعلماء وقد ذكرت لكم سابقا أن الع
ذكرت لكم قبل قليل أن حممد ابن إبراهيم الوزير الصنعاين كان يلقبه حبافظ العصر  علمالكعبه يف   علو

ف معذرة كالم ابن الوزير ألنه اختصر هذه النخبة وليس املصن   ،فوسيأيت معنا يف الكالم على املصن  
 أعاد صياغتها على ترتيب يرى أنه هو األفضل فحذفال معىن اختصرها مبعىن أنه اختصر ألفاظها 

املتوىف سنة إحدى وعشرين وامان مئة هو  ين  مالش   ،صنعهآخر ما  أشياء وزاد أشياء ونقص أشياء إىل
أول من شرح خنبة الفكر وأيضًا نظمها وذكر نظمه هلا احلافظ ابن حجر نفسه يف ذكر نظمه هلا 
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هو معاصر و  ين  مالش  أذكره اآلن ما قاله ساحلافظ ابن حجر يف الدرر الكامنة لكن الشاهد مما 
فهما أقران روى بعضهم عن بعض قال رمحه اهلل فإن  ،اآلخرابن حجر وممن أخد عنه وأخذ للحافظ 

الكتاب املسمى بنخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر من مصنفات الشيخ اإلمام مفيت األنام مالك 
ملعارف أهنارا ناصية العلوم وفارس ميداهنا  وحائز قصب السبق يف حلبة رهاهنا، الوارد من فنون ا

صافية، الالبس من حماسن األعمال ثيابا ضافية، حافظ السنة من التحريف و التبديل، املرجوع إليه 
يف علمي اجلرح والتعديل، وحيد دهره يف احلفظ واإلتقان، فريد عصره يف النباهة والعرفان، فيلسوف 

فة الصحيح والسقيم من اخلرب أيب علل األخبار وطبيبها، إمام طائفة احلديث وخطيبها، املقدم يف معر 
أه أهبى املنازل به مساء السنة وبو   سحجر حرس اهلل هذا الشهاب كما حر  الفضل شهاب الدين ابن

من عرف اجلنة من غرف اجلنة وجعل سعيه يف العلم مشكورا  وجزاه مبا صنف فيه جزاء موفورا قد 
 .النخبةالنخبة وعلى صنف مرتبه ترتيبا بديعا إىل آخر كالمه الذي أثىن فيه على 

 ابن حجر كغريه من أهل العلم وخصوصاً أهل احلديث رحل يف طلب العلم وحتصيله وهو الذي قال 

 وإذا الديار تنكرت سافرت يف *** طلب املعارف هاجرا لدياري

 وإذا أقمت فمؤنسي كتيب، فال *** أنفك يف احلالني من أسفاري

يثما تيسر له ومتكن ومسع من أقاسي البالد وروى الكثري رحل رمحه اهلل تعاىل يف طلب العلم ح
بأسانيده وذكر ذلك يف معجمه الذي صنفه وشيوخ احلافظ ابن حجر يف ذلك الزمان هم شيوخ 

فاحلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل أخذ على جلة الشيوخ يف شىت العلوم يف القراءات  ،احلفظالعلم و 
وعلى  يينلقخي وعلى العراقي احلافظ وعلى الب  فأخذ على التنو  ،ذلكيف احلديث يف األصول وما شابه 

وذكر شيوخه يف املعجم الذي ذكرته لكم مرات  وعلى الفريوز أبادي صاحب القاموسابن امللقن 
لعلماء من جلة ا أيضاوأما تالميذ ابن حجر فقد تتلمذ عليه  ،شيخوأوصلهم إىل أكثر من ست مئة 

السخاوي وإن كان تويف احلافظ ابن حجر والسخاوي مل يتجاوز إحدى  تالميذه أبرزاملشاهري ومن 
وعشرين سنة لكنه قد أخذ علوم احلافظ ابن حجر ومن تالميذه السيوطي ومنهم أيضًا ابن قاضي 

وغريهم   فابن الشري مالكو احلنفي  اغب  ابن تغري بردي والقاسم ابن قطلو شهبة وابن فهد املكي و 
 .العلمكثري من أهل 
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أ مناصب كثرية  جدًا وعظيمة احلافظ ابن حجر عليه رمحة اهلل  ويل قضاء مصر كان يلقب تبو   
واعتىن بكل ما يعتين به أهل العلم من اإلمالء والتدريس واخلطابة والتأليف وقد  ،مصربقاضي قضاة 

ر وكان مساه اجلواهر والدر صنف مستقل مساه اجلواهر والدرر ترجم له تلميذه السخاوي رمحه اهلل يف م
هجرة ال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل كتابه الفتح الذي هو فتح الباري والذي قال فيه الشوكاين 

ومسعت شيخنا مقبل عليه رمحة اهلل يقول فتح الباري مكتبة مستقلة متكاملة فكتاب فتح  ،الفتحبعد 
مرارًا من قبل وقد اشتهر احلافظ ابن حجر كما ذكرت لكم  ،القدرالباري كتاب عظيم جليل 

ها ومنها هذا الكتاب نأهل العلم وأفادوا منها وهنلوا مواشتهرت مصنفاته وهو يف زمنه وعكف عليها 
الذي حنن بصدد الكالم عليه والتعليق عليه أال وهو كتاب خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر وهذ 

و أ مجعتوراق اليت وى األالكتاب من الكتب على صغر حجمه وصغر وقلة ألفاظه اليت فاقت مست
 احجر هذا املختصر اعتنوا به وعكفو اليت مجع فيها وذكرت لكم أن العلماء منذ أن خط احلافظ ابن 

وقد شرحه احلافظ كمال الدين حممد ابن حممد  ،منزلةعليه عكوفا عظيما منذ أن صنفه وكفى هبذه 
ة النظر وذكر يف مقدمته ألن  ومسى وهو أول شروح هذه النخبة ومسى شرحه نتيجمين  ابن حسن الش  

 مقفل وحل لشرحه املصنف اإلمام ندبين فلذلك: "اهلل رمحه قال شرحهبه إىل داحلافظ ابن حجر ن
 وحل معانيه شرح يف وسلكت ذلك على وتعاىل سبحانه باهلل مستعينا له بتدفانت وفتحه، لفظه

 يف النخبة نظم يعين الكتاب، هذا نظم -ميّن الش   أعين– أيضا إنه مث". املسالك أقرب مبانيه ترتيب
 مطبوعان، ونظمه وشرحه ابنه، النظم شرح يعين ابنه، شرحها مث أذكر فيما بيتا ومخسني مئتني قدر
 املؤسس املعجم يف الكامنةر الدر  يف األول يف قلت املؤسس املعجم يف حجر ابن احلافظ قال حىت
 يف النظم هذا ويقع احلديث، علوم يف خلصت ها اليت الفكر خنبة ونظم: "قال ميّن،للش   ذكره يف قال

 ".النخبة نظم شرح يف الرتبة العايل: شرحه ومسى ين  م  الش   الدين تقي ابنه شرحه مث بيت ومائيت مخسة

 وأعاد النخبة هذه اختصر فإنه الوزير، ابن وهو اهلل رمحه حجر ابن للحافظ الثاين املعاصر وأما
 اإلمام فإن: "اهلل رمحه قال حىت وأّخر، وقّدم أشياء فيها وزاد شياءأ منها وحذف فيها وغرّي  صياغتها
 ذلك أول يف هذا" مّدته يف اهلل نّفس حجر بابن الشهري العسقالين علي ابن أمحد احلافظ العاّلمة

: فقال سفره، حال يف املنت هذا أّلف احلافظ أن وهي املقدمة هذه يف مسألة ذكر إنه مث ،املختصر
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 عليه فوقفت احلديث علوم يف بديعا خمتصرا وامامنائة عشرة سبع سنة املشرفة مكة إىل سفره يف كتب"
 :قيل كما فوجدته خامته، الرتب يف ضاع شحيح وقوف

 الفؤاد ألدواء***  وأشفاه العلم أبلغ

 مراد يف وبلوغ***  جالء يف اختصار

 العني، سواد يف إال مبثله يشعر وال العني من يقيه ما فيه عليه بقي لكنه

 مشهور العني سواد يف ومثلها***  مبوضعها يدري ال الظفر كفوقة

 رمحه الوزير ابن كالم هذا، " زمانه إمام فهو عرفانه، يف لقصور ال ارحتاله أوان يف اشتغاله لكثرة وذلك
 هللا رمحه حجر ابن احلافظ صّنف مىت مسألة هي املسألة وهذه. اهلل رمحه الوزير إبراهيم بن حممد اهلل،
 سبل صاحب الصنعاين إمساعيل بن حممد األمري ابن عليه تبعه الوزير ابن قرره الذي هذا النخبة؟ هذه

 :أوهلا يف وقال النخبة ونظم الكتاب هبذا اعتىن ممن وهو النخبة هذه نظم فإنه السالم،

 "حجر بن علي بن الشهاب وهو***  السفر حال يف احلافظ ألّفها"

 طالب ذكره مبا انت ق د معذرة الوزير البن االمري البن أيضا تبعا اهلل رمحه الصنعاين قاله الذي هذا
 مقيم وهو النخبة بهاكت صّنف حجر ابن احلافظ أن من وغريه، السخاوي ومنهم حجر ابن احلافظ

 نظم نسخ اختلفت قد كانت وإن األمري ابن عليه تبعه وما الوزير ابن قال كما يصّنفها ومل مبصر
 :قال وأنه لك ذكرته مما تقّدم فيما جاء ما هافمن النخبة

 "حجر بن علي بن الشهاب وهو***  السفر حال يف احلافظ ألّفها"

 وقد مراد الشيخ هبا اعتىن اليت الطبعة يف كما اللفظة هذه ذكر فيه ليس تغيري النسخ بعض يف ووقع
 وقد. تغيري فيه فإنه البيت، اهلذ روايته يف أو ذكره كما أيضا البيت يف أنظر أن ونسيت امسه نسيت
 دراسة وهناك. وامامنائة عشر اثين عام يف مصر يف بالده يف مقيم وهو النخبة أّلف احلافظ أن ذكروا
 حال كل فعلى بصدده، حنن الذي هذا فيها ذكر الشبكة، على مبثوثة وهي ألحدهم، النخبة على
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 أن من تعاىل اهلل رمحة عليهم األمري ابن العاّلمةو  الوزير ابن العاّلمة ذكره ما على التنبيه باب من هذا
 .سفره حال يف الكتاب هذا أّلف حجر ابن احلافظ

 أبدأ أن على وحرصت لكم ذكرت الذين العلماء كان فإذا العلماء، من كثري هبا اعتىن النخبة هذه
 احلافظ عاصر ممن علمال أهل من غريه ومع األمري ابن مع أيضا يّن م  والش   الوزير ابن ومها هبما الكالم

 بعدهم؟ سيأيت مبن ظنك فما العناية، هذه الكتاب هبذا اعتنوا يسرية، مبدة بعده جاء أو حجر ابن
 واملخطوط جدا قليل منه املطبوع ألن الكتاب، هبذا العلماء عناية حنصي أن إطالقا نستطيع لن وهلذا
 له ممن العلماء من عامل وقلّ  وعال، جل هللا إال يعلمه ال العامل مكتبات يف ومنثور ومفقود موجود بني

 أن أيضا ذلك ومن. حواش   عليه وضع أو لطاّلبه دّرسه أو الكتاب هذا درس وقد إال باحلديث عناية
 ق طلو بن كالقاسم طالبه من له املعاصرين من أذكره، أن نسيت مما هذا حجر، ابن احلافظ طالب

 مواضع يف وتعّسف املواضع بعض يف فيها جازف كان وإن الفكر خنبة على حاشية له احلنفي ب غا
 احلاشيتان وهاتان الفكر، خنبة على حاشية له أيضا تالميذه من الشريف بن الكمال وكذلك. أخرى

 احلمد وهلل فإهنا فيها، ويتأمل الكتب هذه يف ينظر أن العلم طالب وبإمكان ومتداولتان مطبوعتان
 التقارب مع وقت أسرع يف العلم طالب عليه يقف أن مكنامل من املخطوط حىت بل متوفر أكثرها
 .والشبكات الوسائل هذه يف وقع الذي

 اهلل رمحة عليه حجر ابن احلافظ مصّنفه شرحه وممن ،-النخبة– كثرية طبعات ط بع الكتاب هذا
 أفضل فإن الشروح، من غريه وبني بينه مقابلة إىل حيتاج لن فإنه تأّمله م ن لكتابه وشرحه ومغفرته،

 وخّلص وهذهبا ورتّبها فيها والنظر القراءة وأدمن العلم طالب هبا اعتىن لو اليت الفكر خنبة شروح
 اهلل رمحه حجر ابن احلافظ أعين– نفسه مصّنفها شرح هو العلم من بالكثري منها سيخرج فوائدها

 فإن: "قال رحهش على تكلم وملّا النظر، بنزهة له شرحه ومّسى الكتاب هذا شرح فإنه ،-تعاىل
 كل على ،بعد تصل مل أم دقيقةون اربع للوقت انتبهنا حنن هل أدري ال ".فيه مبا أدرى الدار صاحب

 أعين– الكتاب هبذا اعتىن إذا املبتدئ العلم فطالب نور، على نور النخبة مع النزهة كتاب فإن حال
 أشار قد اهلل رمحه فإنه الفن، اهذ ويف الكتاب هبذا جمّ  بعلم سيخرج فإنه-الفكر وخنبة النظر نزهة
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 اهلل رمحه فعمد وخبباياه، بزواياه وأدرى" فيه مبا أدرى الدار صاحب" أن على النص لكم ذكرت كما
 .الفكر خنبة هو الذي الكتاب هذا شرح إىل تعاىل

 :مسائل ثالث أو املنت هبذا متعلقتان جدا مهمتان مسأتان هناك

 إن هذه احلديث، بأقسام يتعلق ما وهي-املقام هذا يف أذكرها لن اليتو  هبا سأبدأ– الثالثة املسألة أما
 جدا مهمة مسألة وهي اخلرب، ألقسام تعاىل اهلل رمحه املصنف ذكر عند سنذكرها تعاىل اهلل شاء

 جهة من اجملّلدات بلغت اليت املطولة املصنفة الكتب من الكثري جتاوزت بل النخبة هبا وامتازت
 هو الذي القادم الدرس يف لعّله   عليها الكالم سنرجئ فهذه احلديث، وأنواع سامأق ذكر أي التقسيم

 .تعاىل اهلل شاء إن القابلة الليلة القابلة، درس

 رمحه ذكر قد فإنه النخبة، هذه تصنيف يف حجر ابن احلافظ مبنهج متعلقة فهي األوىل املسألة وأما
 الرتتيب جهة من يعين اهلل، رمحة عليه هو ابتكره منهج على صّنفها بأنه كتابه أول يف تعاىل اهلل

 هذا ذكرنا وقد تعرفون وأنتم! العلماء يعرفه مل جديد بعلم جاء تعاىل اهلل رمحه احلافظ أن ال والتقسيم
 كما عليها اصط لح اليت تعاريفها دون مستقرة السلف نفوس يف كانت العلوم أن خمتلفة مناسبات يف
 أهل من وغري ه اجلهمية تلبيس بيان كتاب يف-تيمية ابن- تعاىل اهلل رمحه اإلسالم شيخ هذا إىل نّبه

 السابق ويعرفون األكابر عن واألصاغر األبناء عن اآلباء رواية املصطلح علوم يف يعرفون هم العلم،
 للعلماء اصطالحا صارت اليت األقسام هذه ويعرفون واحلسن والضعيف الصحيح ويعرفون الالحق
ج م مل لكنها  مهمة مسألة وهنا. سائدة أو عامة مصطلحات صارت أهنا مبعىن الواقع أرض إىل ت  رت 
 اآللة بعلوم يتعلق ما وخصوصا الدروس من غريه ويف الدرس هذا يف االصطالح، مبسألة تتعلق جدا

 مها؟ ما األمران هذان أساسيني، أمرين تضبط أن لك ينبغي

 اخلاص االصطالح بطتض أن والثاين العام االصطالح تضبط أن 

 هناك املصطلح علم يف األنواع، على الكالم يف اهلل شاء إن سأنبه كما املصطلح علم يف فإنه 
 مصطلحات وهناك مثال، كالصحيح احلديث أهل بني شائعة منتشرة فاشية سائدة عامة مصطلحات

 له نبغيي العلم لبفطا. والعكس املعلق يف املرسل كاستعماهلم العلماء استعماالت تتجاذهبا خاصة
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 اصطلح الذي اخلاص االصطالح باألحرى أن يقال أال خيلط باألصح وأ العام االصطالح خيلط أال
 أهل تداوهلا اليت املرادات من الكثري عليه سيغرّي  هذا فإن العام االصطالح مع العلماء من عامل عليه
 املصطلح بني يفر ق ضبطه، من بد ال هذا التجويد، يف والقراءات الفقه أصول يف أيضا هذا. العلم
 يف الفكر خنبة ندرس عندما وهلذا اخلالفات، تتجاذبه قد اخلاص املصطلح. اخلاص واملصطلح العام

 لكن العزيز هذا يف للعلماء اصطالحات هناك أن وجتد" عزيزال" مثال معنا سيمر   األثر أهل مصطلح
 النخبة حجر ابن احلافظ كتاب أصل ألن الح،الص ابن احلافظ وقبله حجر ابن احلافظ اختاره الذي

 البغدادي، اخلطيب كتب على عكف الصالح وابن الصالح، البن احلديث علوم كتاب هو هو؟ ما
 فعل ومثله أصحاهبا، إىل والتعاريف واألقسام األنواع من عليه تكلم ما أسند البغدادي واخلطيب

 يف االختيار هلم كان وإمنا أفكارهم بنّيات من أشياءب يأتوا مل فهم اهلل، رمحة عليهم منده ابن احلافظ
 يف فذكروه االستعمال يف األكثر إىل املشهور، إىل السائد، إىل فنظروا االصطالحات يف التعاريف،

 .له تتنبه أن ينبغي الذي هذا مصنفاهتم،

 أّلف ملا ةكتوطئ  كذلك اهلل رمحه حجر ابن احلافظ أن ومها املسألتني أو مسألة يف الدخول وقبل
 من فاستفاد التصنيف، يف األصوليني طرق وأحسن البالغيني قطر  أحسن فيه استعمل النخبة كتاب
 اللف طريقة فهي البالغيني عند التصنيف طرق أحسن أما. الكتاب هذا صياغة يف العلمني هذين

 مناسبات، يف أو تعاىل اهلل شاء إن الش حنة ابن منظومة شرح يف سنأخذه اهلل شاء إن وهذا والنشر،
 ونشر لف: قسمني إىل ينقسم والنشر اللف أسلوب أن تعرفون ورمبا. والنشر اللف أسلوب فاستخدم

 بتفصيل إليه يرجع مث اإلمجال جهة على الكالم يسوق املتكلم أن مبعىن مشوش، ونشر ولف مرتب
 حجر ابن احلافظ اأيض واستعمل. الوقت نستغل حىت يسرية هذا ومعرفة قبل، من أمجله ما فيفّصل
 جتمع أن املمكن من أنك مبعىن والتقسيم، بالسرب يتعلق ما وهي التصنيف يف األصوليني طرق أحسن

 تعاىل اهلل رمحه احلافظ ذكر عندما فمثال. القسم هذا متعلقات مجيع تعب أدىن دون واحد موضع يف
 املقبول، بأقسام يتعلق لماك فذكر القبول على تكلم الرد جهة ومن القبول جهة من احلديث أقسام

 ذكر مث الشروط هذه على وتكلم باحلسن أردفه مث وأقسامه وشروطه الصحيح على الكالم ذكر
 ما ذكر كتابه آخر يف أو كله كتابه يف ذلك بعد مث هبا يتعلق وما الرد أسباب على وتكلم املردود
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 يف الطرق أحسن من هي ملك ذكرت كما الطريقة وهذه باملردود، يتعلق وما باملقبول يتعلق
 . التصنيف

يف أواخر كتابه ذكر ما يتعلق باملقبول وما يتعلق باملردود وهذه الطريقة كما ذكرت لكم هي من 
أحسن الطرق يف التصنيف. وبإمكان طالب العلم أن يقوم مبا ي سّمى بالتشجري هلذا الكتاب يف أسرع 

ضع اجلداول وترتيبها وما شابه ذلك فيخرج وقت وأسهله خصوصا من عندهم خلفية ومعرفة بقضية و 
بنتيجة سهلة جدا حبيث إنه ال جيد املفارقة الكبرية يف املسافات بني كالم املتكلم بل جيدها يف مكان 
واحد فيضع عليها تقاسيم مثال يذكر املقبول ويذكر أنه صحيح مث يقسم يف األسفل صحيح لذاته 

لغريه وهكذا حىت يأيت على الكتاب كله جيد هذا  صحيح لغريه وحسن مث يقسم حسن لذاته حسن
 .األمر من أيسر ما يكون

ما يتعلق بالكالم على املصن ف أو املصن ف الذي هو تكلم عليه فيأ أن ا هو أهم ما أردتلعل هذ
خنبة الفكر. طبعا أردت أن أتكلم أيضا على اهلجمة الشرسة من قبل طائفة من املتعاملني على كتاب 

ر ونزهة النظر مث على ما دار عليها من كتب علم املصطلح حىت قال قائلهم من السطحيني خنبة الفك
بأن كتاب النزهة وكتاب التقريب وكتاب اخلالصة  ،وهم املفرقون بني منهج املتقدمني واملتأخرين

وقالوا بأن احلافظ ابن حجر يسري على منهج  ،العلموكتاب الكاشف ليس فيها كثري فائدة لطالب 
تأخرين حىت كتب أحد املتعاملني وكتابه مطبوع وقع يف يدي يف إحدى املكتبات يف شهر رجب امل

مسى كتابه "م ت  ن  ز ه  األْنظار يف شرح منتخب األفكار ومها منت وشرح جديدان يف علوم احلديث على 
قتفى أثر احلافظ منهج األئمة املتقدمني مع العناية ببعض األمثلة التطبيقية" مث ذكر يف مقدمته بأنه ا

مث إنه إذا الحظت غاير يف  ،الكتابةابن حجر يف كتابه من جهة الرتتيب فرأيت أن أقتفي أثره يف 
 .العناوين فإن كتاب ابن حجر امسه خنبة الفكر وهذا مسى وغري العنوان بالشرح بني املنت والشرح

الذين محلوا  ،العصرناقضني يف هذا والكالم على مدرسة املفرقني بني منهج املتقدمني واملتأخرين املت 
راية غارة على السنة بسبب جهلهم وبسبب علمهم السطحي وإذا أراد طالب العلم أن يقرأ كتابا 
سلسا يف هذا الباب وسهال وفيه مناقشات ألن أيضا هناك من هجم على كتاب نزهة النظر وهو 

فهناك كتاب  ،النظرلم على نزهة حامت الشريف ومسى كتابه املنهج املقرتح يف علم املصطلح وتك



 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                                ]الدرس األول نخبة الفكر[ 

12 
 

للدكتور الشيخ الدكتور الفاضل حممد بن عمر بن سامل بازمول قرأته فيه فوائد مجة ويستطيع طالب 
العلم أن يعرف هذه الطريقة وهذه املدرسة ومساه "منهج املتقدمني واملتأخرين مناقشات وردود" أو 

 ميزان حسناته عن النزهة والنخبة واحلافظ ابن هبذا املعىن، دافع فيه جزاه اهلل خريا وكتب ذلك يف
مني خريا على ما بذلوه فهو لن جيزي علماء املسأأسأل اهلل تعاىل أن جيزيه خريا و حجر وفيه فوائد مجة 

ويل ذلك والقادر عليه. وهبذا ينتهي وقت هذا الدرس وحصته ونسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم ملا حيبه 
 .ملنيويرضاه واحلمد هلل رب العا
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 األسئلة على اإلجابة

لو تذكرون لنا الشروح املطبوعة امليسرة  حبذا- وإليكم-يقول: أحسن اهلل إليكم  :1 السؤال
 املعاصرينللمشايخ 

 رفمن مشايخ الدعوة السلفية فال أعرمبا تعنيهم أنت  ننبالنسبة للمشايخ املعاصرين الذي :الجواب
داوال للمشايخ إال للشيخ العالمة حممد بن عثيمني عليه رمحة اهلل شرحا مطبوعا أو مسموعا مت

ومغفرته وما أودعه احلليب يف نسخته اليت مساها بالنكت لتعليقات للشيخ حممد ناصر الدين األلباين 
عليه رمحة اهلل وأما شيخنا مقبل رمحه اهلل فقد شرح الباعث احلثيث وهو مطبوع يف جملد ومتداول وأما 

شايخ فال أعلم كتابا مطبوعا وليس يل عناية باملسموعات رمبا تكون هناك بعض املشايخ شرح باقي امل
 .هذا املنت النخبة أو النزهة يف أشرطة فهذا ال عناية يل به وال علم يل به

 .بارك اهلل فيكم أريد توضيح مسألة االصطالح العام واخلاص يقول: :2 السؤال

 فيمالة عاىل كما ذكرت لكم وما أمجلت فيه أنين سأضرب عليه أمثسيأيت إن شاء اهلل ت هذا :الجواب
أشري قد خنرج نوعا ما عن االختصار ألمهية هذا الكتاب وأمهية هذا الفن سيتعلق بالعزيز واملعلق 

 .وأمهية هذا املنت كما سيأيت معنا يف الدرس القادم إن شاء اهلل تعاىل

 اهلل للنخبة؟ : ما رأيكم لتحقيق طارق عوضيقول :3 السؤال

ليست يل عناية بكتب كثري من هؤالء العصريني  ينأطلع عليه واحلقيقة ال أخفيكم أنمل  :الجواب
أن يكون عليه طالب العلم أن  نبغيا له هو أصل الكتاب وهذا الذي يوالذي يهمين وأرجو أن تتنبهو 

الب العلم الذين يقتنون ننا نرى أن جناية احملققني على الكتب سببها هم طأليعتين بأصل الكتاب 
كيف هذا؟ جتد أهنم إذا رأوا الكتاب عليه الكثري من احلواشي والتعليقات وال يرتك مرجعا إال  ،الكتب

أحال عليه وال يرتك فائدة شاردة وال واردة مما يسهل الوقوف عليه من أي أحد إال أوردها فيحرصون 
لكتاب الذي اعتىن به وهلذا جتد الكثري من على شراء هذا الكتاب وهذا غلط دون النظر إىل أصل ا

 ،العلمالتصحيفات والتحريفات يف الكتب اليت يعين يندى هلا اجلبني حقيقة إذا ما نظر إليها طالب 
فظه الذي يعلق عليه هذا هو قرة ألن قرة عني طالب العلم كتابه الذي يدرسه الذي يقرأه الذي حي
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يه التصحيف وفيه التحريف فهذا سيفسد عليه فهمه وعلمه ، فإذا كان غري سليم وفيه السقط وفهعين
ة حتقيقاهتم رأيت يعين حواش ليس فيها كبري فائد إىلالعصريني احلقيقة أنك إذا نظرت وكثري من 

اعتىن ببعض هذا اجلهد يف أصل الكتاب لسلم يف كثري من األخطاء.  أوبالنسبة للقارئ ولو أنه أوىل 
يف الشبكة شبكة إمام دار اهلجرة وال أدري ما املوقع املناسب هلا عازم  أنا إن شاء اهلل عازم عندكم
" وعمديت صحح ُنسخكامسها " سلسلة نكول العام االصطالح هو كماعلى تنزيل سلسلة مقاالت  

يف هذا التصحيح هو كتب شيخنا العالمة مقبل بن هادي الوادعي ولو مجع ما اعتىن به الشيخ عليه 
النسخ لكان يف رسالة مستقلة وهذا إن شاء اهلل تعاىل لعلي أبدأ به قريبا مع رمحة اهلل من تصحيح 

 .نشاط جزاكم اهلل خريا تأخذون بأيدينا وتنشطونا على طلب العلم وفقنا اهلل وإياكم

 يقول : م ن م ن أهل العلم نقل حاشية الشيخ األلباين على النزهة غري احلليب؟:4 السؤال

عليها حواشي الشيخ األلباين هذه النسخة اليت هي هي . والنزهة اليت ال أعرف إال هذا  :الجواب
النكت هي النسخة اليت قرأهتا يعين مع النزهة، النزهة والنخبة هي النسخة اليت قرأهتا على شيخنا 
ووالدنا العالمة أمحد بن حيىي النجمي وكنت أقرأ عليه أيضا بعض الفوائد املتعلقة هبا. فهي اليت نعرفها 

نعرف أحدا نقل حواشي الشيخ األلباين عليه رمحة اهلل غريه. فإذا كان عندكم شيء وأنتم طالب ال 
 .علم علم وأصحاب عناية فنحن حنب أن نسمع هذا

 واملتأخرين املتقدمني منهج بني املفرقني مدرسة من هو املليباري هل يقول :5 السؤال

الذي أضر هذا العلم وأضر بكثري و ة فيها هو بل هو رأسها وكبريها ومقدمها وإمام الضالل الجواب:
جديني على أنه هو الذي نوهو بعض اليتنافس منافسة من طرف خفي من املنتسبني إليه وإن كان 

اكتشف هذا التفريق بني منهج املتقدمني واملتأخرين وأنه أول من تكلم فيه وهم أنفسهم مضطربون 
تقدمون واملتأخرون، تارًة يربطونه بالسنني فيقولون رأس فاحشًا يف احلد الذي ينتهي إليه امل ضطراباً إ

املائة الثالثة متعلقني بكلمة للذهيب، وتارًة يربطونه باألشخاص فيقولون رأس املتقدمني واملتأخرين 
عليه كالم أكثرهم أن املتقدمني من كان على طريقة ائمة العلل  استقرالدارقطين، وتارًة وهو الذي 

وأبن املديين والبخاري ومسلم واملتأخرين من كان على طريقة الفقهاء  وائمة احلديث كأمحد
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واألصوليني يف مسائل متعلقة هي أفراد، هي أفراد عندما تبحثها هي أفراد متعلقة بعلوم احلديث 
جعلوا ذلك تباينًا ومن أعجب ما فالسبيل كزيادة الثقة وما أشبهها فيها هؤالء وأخطئوا فيها  اجتهد

دهم صّنف كتابًا مساه مستدرك التعليل على إرواء الغليل وذكر كالمًا فاحشًا يف الشيخ رأيته أن أح
مث بعد ذلك يأيت إىل احلديث  ،املتقدمنياأللباين يف مقدمة كتابه وأن منهجه مباين مباينة تامة ملنهج 

اجح ويبحث وهو ينظر فيه وخيّرجه ويذكر من صححه ومن ضعفه ويقول والراجح فيه الضعف وهو ر 
وله أن يرجح، ومبتدأ يف طلب احلديث فال يعرف له كتب له حتقيق على بلوغ املرام نقضه بكتابه هذا 
الذي مساه ب  )مستدرك التعليل( وقد رد عليه شخصان فباينا يف الرد أحدهم سلك مسلك الفقهاء 

إىل ماذا  وأحدهم سلك مسلك احملدثني ووقع يف أشياء وليس هذا حمل الكالم عليها على كل حال
مما ذكر يف مقدمة اجلرح والتعديل ذكر بأن  -رمحه اهلل تعاىل-حياكمون هؤالء االئمة ؟ أبن أيب حامت 

احلفاظ إذا أمجعوا على شيء  من الكالم يعين يف احلديث او تضعيف أو تصحيح فإننا ما خنالفهم يف 
إىل ما تكلموا فيه من األحاديث هذا، وهذا خالصة ما يرد به على منهج املتقدمني واملتأخرين النظر 

وخصوصًا أحاديث األحكام ألهنا أكثر األحاديث مساحًة، اليت أخذت مساحة من كالم أهل العلم 
وجهودهم فإذا أمجع العلماء على تضعيف حديث، أمجعت األئمة على تضعيف حديث أو 

فليس قول أحدهم حبجة  ااختلفو تصحيحه فإننا ال نتجاسر على خمالفة ما أمجعوا عليه فإن كانوا قد 
ينفي مساع  -رمحه اهلل تعاىل-على قول األخر وهلذا خيتلفون يف مسالة السماع وعدمه والبخاري 

رمحه اهلل -بعض الطالب من شيوخهم أو بعض التابعني من الصحابة ويثبت مساعهم اإلمام مسلم 
يت أحد احملققني حقق بلوغ مثل ذلك أيضًا يقع ألبن املديين وعند اإلمام أمحد ولذلك رأ -تعاىل

السر حقيقة من مثل  كشفواوهو من السالكني الذين   ،شبهةاملرام يضّعف األحاديث بأدىن وجه 
هؤالء ال جيرؤ كثري منهم على إظهار حقيقة املدرسة اليت ينتمون إليها لكن هذا أقول أنه كشف السر 

ها لكن الطريقة اليت فيأقول بأنه أنفرد نعم هناك من األئمة من ضّعف هذه األحاديث اليت ضّعفها ال 
يسلكها واملسلك الذي يسري عليه يف تضعيف األحاديث بأدىن مسلك وأدىن شبهة حبجة أن هذا 

به أليسوا من االئمة ؟ أليسوا من  واحتجوا واعتمدوهقول علماء العلل والذين صححوا هذا احلديث 
ال املقام مثل حديث أيب سعيد اخلدري )أن املاء لو ضربت أمثلة لط املتقدمني؟من أئمة  العلل؟أئمة 

طهور ال ينجسه شيء( صححه أبو داود والرتمذي نقل عن غري واحد من األئمة املتقدمني عندهم 
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هم وهذا كثري لو ذهبنا نناقش هذه املسألة أنا ما أردت أن أدخل هبا وال أدوخ رأسي  اصطالحهميف 
 .خفيوهم ال زالوا يطرحوهنا من طرف   ورأسكم هبا ألهنا مسألة كتب فيها الكتب

 يقول هل من نصائح يف كيفية مذاكرة علم مصطلح احلديث ؟ :6 السؤال

 . هذا إن شاء اهلل ما سأتكلم عليه يف الدرس القادم إن شاء اهلل الجواب:

 يقول أحسن اهلل إليكم هل تنصحون حبفظ النخبة مثالً أو نظماً إن كان نظماً فما رأيكم:7 السؤال
 يف قصب السكر ؟

دائمًا نقول هي وجدانية بعض طلبة العلم مييل إىل النظم  -بارك اهلل فيكم-هذه أشياء  الجواب:
 : وهم الغالب واألكثر

 ملن أراد حفظه وعسرا عليه                        أن حيفظ ما قد نثرا                    

  :ميةكما قال حممد بن ادم الشنقيطي صاحب نظم االجرو 

 ملن أراد حفظه وعسرا عليه                        أن حيفظ ما قد نثرا                   

بعض الناس مييل إىل النظم يرى أنه من السهل أن حيفظه وهذا هو شأن الغالب من العلماء وطالب 
حفظ النثر فعليك العلم ومنهم من مييل إىل النثر فأنت تنظر نفسك أين متيل فإذا رأيت أنك متيل إىل 

احلافظ أبن حجر الذي صّنفه وإن رأيت أنك متيل إىل  -رحم اهلل-باألصل الذي هو خنبة الفكر 
 ابنهأن حتفظ قصب السكر للصنعاين أو نظم الشم ين وهو مطبوع أيضًا مع شرح  فبإمكانكالنظم 

أحد أبن سلفيني وهو عليه وهناك ما زال العلماء ينظمون هذه النخبة وقد لقيت أحد مشايخ مايل ال
منه، من  اعلماء مايل الكبار وأبوه نظم النخبة نظمًا رائقًا رائعًا وقد مسعها من أبيه وحصل لنا مساعه

 . املوجود اعتمدوااألبن ونسال اهلل تعاىل أن يوفقه خلدمة هذا النظم وإخراجه وعلى كل حال 

العسقالين متخبط يف أمور العقيدة يقول سؤاله يقول الرد على من يقول أن أبن حجر  :8 السؤال
 منه؟وليس سلفي العقيدة وأن هذا العلم دين فال جيوز األخذ 
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إن كان يعين ال جيوز األخذ منه يف هذه األمور اليت غلط  منه؟ماذا يعين ب  ال جيوز األخذ  الجواب:
خذ العلم عن احلافظ فيها ونبه العلماء عليها فهذا كالم حق فيجب قبوله ، أما إن كان يريد أنه ال يؤ 

أبن حجر وما دونه يف كتبه من احلق والصواب كما ذكره احلافظ يف الفتح يف التهذيب ويف غريها من  
ملن هذا حاله فإن العلم إمنا يذهب إذا تكلم أمثال  االستماعكتبه فهذا عني قول احلدادية وال جيوز 

عندما  -عليه رمحة اهلل-شيخنا مقبل هذا من اجلهال ومل يقل بقوله أحد من أهل العلم وكنت عند 
نبتت نابتة احلدادية القدمية األصلية اليت هي على يد حممود احلداد وأفتوا بإحراق الفتح وإحراق شرح 
النووي على مسلم وسئل الشيخ فأشتط غضبًا وما رأيته غاضبًا إال يف نوادر مثل هذا الغضب حىت 

طالب يا شيخ يعين النيب عليه الصالة والسالم هنى قال )ال قال )هم أوىل أن حيرقوا( مث قال له أحد ال
يعذب بالنار إال رب النار( فقال أستغفر اهلل أستغفر اهلل ينبغي على ويل األمر أن يعزرهم، جيب على 
ويل األمر أن يعزرهم، فإن كان هذا من باب حسن الظن هبذا السائل أو هبذا القائل الذي نقل  

ين أننا ال نتابع احلافظ أبن حجر وال من هو أعلى رتبة من احلافظ أبن كالمه السائل إن كان يع
كي يف مسألة لمنة يف مسألة الصورة وأيب عمر الطحجر إذا وقع له خطأ يف هذا الباب مثل أبن خزمي

اجلنب وغريها مثل احلافظ أيب عمر أبن عبد الرب يف صفة الضحك ال نتابع أحدًا وننزل كل واحد 
 . ا إذا كان أننا ال نأخذ علومه وما صّنفه من الكتب هذا قول باطلمنهم منزلته أم

يقول مباذا تنصحون يف مسألة دراسة هذا الفن لكي يتأصل فيه طالب العلم ويكون عليه  :9 السؤال
 سهالً أي طريقة مدارسته ؟

الكالم على هذا ما قلته للسائل قبلك بسؤالني أو ثالثة ما سنذكره إن شاء اهلل تعاىل يف  الجواب:
 . أمهية علم املصطلح وتكتفون إن شاء اهلل تعاىل هبذا القدر

وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه ولقاءنا يف الدرس القادم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 . وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين واحلمد هلل رب العاملني

 


